د سولې د خدای په نامه
زمُوږ پً ټُلىً کې د سُلې اَ د ٌغې پً اړتیا تاوذې ټیىګار سري د افغاوستان د مذوي ټُلىې تىسټُوً یُ ځل
تیا لً ٌغُ کساوُ څخً چې پً دې الر کې پً رښتیىُلۍ اَ د زړي لً کُمې زیار ګالي ،مىىً کُي .پً
افغاوستان کې د سُلې ټیىګُلُ اَ د ٌغې پراختیا لپاري تایذ د جګړې الملُوً ،کشالې اَ واَریىُوً َڅیړل
شي اَ خلک پرې خثر کړل شي .مُوږ پً دې اوذ یُ چې سُلً پً اصل کې د افغاوستان ملت پُرې اړي لري
اَ تایذ ٌرې تګالرې کې چې پً ٌغې کې د سُلې ،ملي ګټُ ،عذالت اَ د ښځُ حقُوُ پً ٌکلً خثری
کېږيٌ ،غً تً د معلُماتُ اَ اطالعاتُ تً د السرسي لُمړوی حق َرکړل شې اَ پً عملي تُګً پً
پریکړَ کُلُ کې ترخمىذ شي.اَش ٌم ال َخت شتً چې د تیرَ  ۸کالُوُ تیرَتىُ څخً زدي کړي َکړَ اَ لً
شتً ؤ فرصتُوُ څخً ډیري مُخً ایسي ګټً پُرتً کړَ.
د مذوي ټُلىې تىسټُوً د پخالیىې اَ تیا ګډَن پخاطر د دَلت د َړاوذې شُې استراتیژۍ پً اړَوذ اوذیښىُ
درلُدلُ سري سري ،د خپُر شُي لیست پً ٌکلً ٌم پً الوذې ډَل خپلې ژَرې اوذیښىې څرګىذَي:
 پخُاویُ تجرتُ ښُدلې دي چې لُی کمیسیُوُوً وشي کُالی چې ژر ٌُکړې تً َرسیږي.
 ډیری کسان چې پً دې لیست کې وُمُوً راغلي دي ،د دَلت پً وُرَ ډیرَ کمیسیُوُوُ کې ٌم
غړیتُب لري .دا کار تً د سُلې تٍیر کې د ٌغُی د پڅ ګډَن المل َګرځي.
 پً لیست کې د راغلیُ ځیىُ کساوُ جګړي ایسي تجرتً وسثت تر سُلې څخً ډیري دي ،دا کار تً ددې
المل شي چې د افغاوستان خلک اَ وړیُالً ټُلىً د دې تٍیر پً َړاوذې تې تاَري شي.
وُ پً دې اساش څروګً چې ََیل شُل ،د مذوي ټُلىې تىسټُوً اَ د تشري حقُوُ فعاالن د سُلې د تٍیر د
اغیسمىتیا د پیاَړتیا اَ سمُن پً مُخې د الوذې ټکېُ َړاوذیس کُي:
 -۱مُوږ ټیىګار کَُ چی د عذالت اَ اوتقالي عذالت تحث تایذ د دَلت د کاري جذَل پً سر کې َویُل شي
 -۲دَلت دوذي لري چې د جګړې د الملُوُ جرړې َپلټي اَ لً خلکُ سري یې شریکً کړي ،یُاځی دا کار
تً د سُلې اَ د سُلې د تٍیر پً پیاَړتیا کې د خلکُ د ګډَن پیالمً َګرځي.
 -۳تایذ د جګړې ،سُلې اَ َسلً َالُ مخالفیىُ څخً ډیر ژَر تعریف َړاوذې کړل شي تر څُ خلک
َپٌُیږي چې لً چا سري مخامخ دي اَ څُک یی دَستان دي .سري لً دی خلک حق لري چې َپٌُیږي آیا
د دَلت اَ وړیُالې ټُلىې طرحً یُ جاوثً دي کً َسلً َال مخالفیه ٌم َرسري یُي خُلً دي؟
 -۴پخُاویُ تجرتُ پً ډاګً کړې چې سُلی تً د رسیذلُ طرحې زیاتري د فرصتُوُ څخً د واَړي ګټی
اخیستىې الوذې راغلي اَ پً حقیقت کې د جُړجاړي اَ فرصت َرکُلُ طرحې َې .مُوږ وثایذ یُځل تیا د
دا ډَل طرحُ قرتاوی شُ.
 -۵مذوي ټُلىً ټیىګار کُي څُ د سُلې د عالی شُرا د لیست ترکیة تً تیا کتىً َشي اَ پً جىګي جىایتُوُ
اَ د تشرې حقُوُ پً سرغړَوې تُروُ کساوُ پً ځای ،کارپٌُانَ ،ړ اَ ٌغً کسان چې د تریىګړتیاَ
لمىځً َړلُ ،مىځګړیتُب اَ د پخالیىې الر کې ډیري تجرتً لري َرَپیژوذل شي.

 -۶د افغاوستان د مذوي ټُلىې تىسټُوً پً شمُل د ټُلىیسَ ،فرٌىګي ،غیر حکُمتي سازماوُوً ،د ښځُ د
حقُوُ اَ تشري حقُوُ مذافع تىسټُوً پً داسې حال کې چې د عادالوً سُلې د تٍیر څخً مالتړ کُي ،ددې
غُښتَُوکي دي چې پً ټُلُ پریکړَ کُلُ کې َرتً َوډي َرکړل شی اَ د سُلې اَ ټیکاَ د ټیىګُلُ د
رښتیىُ عاملیىُ پً تُګً َپیژوذل شي وً یُاځې د پیښُ د قرتاویاوُ پً تُګً!
د افغاوستان مذوي ټُلىً پً داسې حال کې چې اَضاع پً ځیر سري څاريٌ ،لې ځلې کُي څُ د دَلت د
َړاوذې شُې طرحې پً اړي څیړویسي خثرې اترې پیل کړي اَ د سُلې د تٍیر د اغیسمىتیا اَ چټکتیا پً
مُخې عملي َړاوذیسَوً َړاوذې کړي .سري ددې ،د افغاوستان مذوي ټُلىً خپل ځان ژمه تُلي څُ د
رښتیىُ اَ رڼُ ٌلُځلُ څخً چې د سُلې ،عذالت اَ ټُلىیسې سُکالۍ د رازرغُویذَ المل ګرځي ،مالتړ
َکړي.

